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Um dos principais destaques do Produto Interno Bruto (PIB) de 5,4% em 2007 divulgado na 
semana passada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o consumo das 
famílias tem impulsionado também o desempenho dos pequenos negócios no País. Em São 
Paulo, o faturamento das micro e pequenas empresas (MPEs) em janeiro cresceu 6,2% em 
relação ao mesmo mês de 2007, a maior alta dos últimos seis anos, de acordo com estudo do 
Sebrae-SP. 
 
Boa parte desse resultado está ligado ao maior fôlego no poder de compra da população, 
principalmente no varejo. “As MPEs atingem a grande massa de consumo por causa de sua 
capilaridade. Por isso, sentem diretamente a alta nos gastos da famílias”, diz o diretor-
financeiro do Sebrae-SP, Milton Dalari. O consumo das famílias, que representa cerca de 60% 
do PIB, aumentou 6,5% em 2007. 
 
O resultado das MPEs em janeiro confirma a trajetória de expansão desses empreendimentos, 
que chegou a 4% no ano passado em comparação com 2006. “Em termos reais, o crescimento 
foi maior que o PIB, o que mostra o aquecimento da demanda para esses pequenos 
empreendimentos”, diz Dalari.  
 
A microempresária Cristina Grenier sentiu o impacto desses números em seu negócio. Ela 
contratou mais dois funcionários no último ano para trabalhar na indústria de bolsas e 
acessórios na capital paulista. Também ampliou a rede de empresas terceirizadas, passando a 
manter 18 colaboradores indiretos. Tudo isso para dar conta do aumento da produção que, 
segundo ela, chegou a 15% em 2007.  
 
“O número de pedidos cresceu”, diz ela, que fornece as bolsas para atacadistas em todo o 
País. O faturamento, por sua vez, cresceu 15%. Cristina acredita que a economia estável, além 
de facilitar o planejamento do negócio, estimulou o consumo. “O poder de compra maior do 
brasileiro foi a chave para produzirmos cada vez mais.”  
 
OTIMISMO 
 
A pesquisa do Sebrae-SP mostrou que os pequenos negócios faturaram R$ 1,2 bilhão a mais 
em janeiro, em relação ao anterior. O comércio liderou a expansão, crescendo 9,7%. “É o 
oitavo mês consecutivo de crescimento”, afirma Dalari. Além disso, as micro e pequenas 
companhias contrataram 2 mil pessoas a mais em relação a 2007, levando a alta de 0,04%.  
 
A pesquisa, que ouviu 2.716 micro e pequenas empresas de indústria, comércio e serviços do 
Estado de São Paulo, também mostrou que os microempresários estão otimistas com o futuro 
da economia nos próximos meses. Em fevereiro deste ano, 40% dos donos de pequenos 
negócios afirmaram acreditar que a economia vá crescer no próximo semestre. No ano 
passado, apenas 25% tinham essa expectativa. “Estou trabalhando com previsão de 
crescimento de 20% para este ano. Nem penso em crise”, diz a microempresária Cristina. 
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